
M Ě S T O   V A R N S D O R F 
 

ZASTUPITELSTVO M ĚSTA VARNSDORF 
 

Obecně závazná vyhláška č. ___/2022, 
 

požární řád 
 
Zastupitelstvo města Varnsdorf se na svém zasedání dne 8. září 2022 usneslo usnesením 
č. 81/2022/1 vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. a 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Varnsdorf 
(dále jen „město“). 
 

Článek 2 
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě 

 
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi na území města je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných hasičů 
města Varnsdorf (dále jen „JSDH Varnsdorf“) podle čl. 5 této vyhlášky, a dále jednotkami 
požární ochrany uvedenými v příloze této vyhlášky. 

2) K zabezpečení úkolů podle odst. 1: 
a) projednává zastupitelstvo města úroveň a stav požární ochrany ve městě minimálně 

jedenkrát za rok, 
b) předkládá rada města zprávu o stavu požární ochrany ve městě nejméně jedenkrát za rok 

zastupitelstvu města k projednání. 
 

Článek 3 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 
 
1) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví 

kraj svým nařízením.1) 
2) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 

stanoví kraj svým nařízením.2) 
3) Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné další podmínky požární bezpečnosti 

při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru. 

 
1) nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 

ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů  
2) nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 

ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 



 
4) Město stanoví podmínky požární bezpečnosti při akcích s více než 100 účastníky, kterými 

jsou povinnost pořadatele ohlásit konání akce Městskému úřadu Varnsdorf nejméně 14 dnů 
před dnem konání akce a v případě pořadatelů právnických osob a fyzických osob 
podnikajících rovněž povinnost zřízení požární preventivní hlídky. 

 
Článek 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě 
 

1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, 
uvedenými v čl. 5 a příloze této vyhlášky. 

2) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události je zabezpečeno 
ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 této vyhlášky.   

 
Článek 5 

JSDH Varnsdorf, kategorie, sídlo 
 
Kategorie JSDH Varnsdorf je JPO III./1 s požární zbrojnicí na adrese Husova 552, Varnsdorf. 

 
Článek 6 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů  
a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 

 
1) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.3)   
2) Město nad rámec výše uvedeného nařízení stanoví4) další zdroje vody pro hašení požárů: 

a) nadzemní hydrant v Mariánské ulici u č. p. 3005, 
b) rybník Gerhuska, 
c) požární nádrž ve Studánce, 
d) bazény (požární nádrže) v TOS a Elite. 

3) Povinnosti vztahující se ke zdrojům vody pro hašení požárů jsou upraveny zákonem.5) 
 

Článek 7 
Systém ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení 

 
1) Město zřizuje ohlašovnu požárů6), která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, 

která se nachází v budově Městské policie, Národní 2939, Varnsdorf, tel. 412 371 620 a 
602 106 759. 

2) Město nezřizuje další místo pro hlášení požárů, které by bylo trvale označeno tabulkou „Zde 
hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“. 

 

 
3) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 

na území Ústeckého kraje, ze dne 29. 2. 2012 
4) jedná se o zdroje ve vlastnictví města nebo jiných subjektů, se kterými se město dohodlo o zařazení mezi 

stanovené další zdroje vody pro hašení požárů  
5) např. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, § 17 odst. 1 písm. b) 

a e) zákona o požární ochraně  
6) každá ohlašovna požárů má svůj řád ohlašovny požárů, který je dostupný v ohlašovně požárů; podle takového 
řádu zejména přijímá hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události, vyhlašuje požární poplach, 
povolává jednotku požární ochrany na místo požáru, oznamuje požár nebo jinou mimořádnou událost 
na operační středisko HZS       



 
Článek 8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 
 
Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí: 

a) elektronickými sirénami umístěnými na budovách (Městské divadlo, Biskupské 
gymnázium a hasičská zbrojnice Husova 552) vyhlášením signálu "požární poplach" 
– přerušovaný tón sirény, celková doba trvání je 60 vteřin a to 25 vteřin tón, 10 vteřin 
prodlení, 25 vteřin tón; 

b) místním rozhlasem vyhlášením signálu "požární poplach" – napodobuje hlas trubky 
troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“ po dobu 60 vteřin (je jednoznačný a nezaměnitelný 
s jinými signály – je doplněn mluvenou informací); 

c) svolávacím systémem Port All pomocí e-mailů a volání; 
d) svolávacím systémem FIREPORT pomocí mobilních telefonů a SMS zpráv; 
e) náhradním způsobem houkáním náhradních sirén, zejména na objektech firem ReTOS 

a. s., TOS Varnsdorf a. s., Velveta a. s., Elite a. s., svoláváním pomocí pevných linek 
a mobilních telefonů, a v případě dlouhodobého výpadku el. proudu zvoněním na 
kostelní zvony. 

 
Článek 9 

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu  
z požárního poplachového plánu kraje 

 
Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu 
Ústeckého kraje7) je uveden v příloze této vyhlášky. 

 
Článek 10 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 13/2005, Požární řád města Varnsdorf, ze dne 20. 10. 
2005. 

 
Článek 11 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.  
 
 

 
 

 

____________________________ ____________________________ 
ThMgr. Roland Solloch 

starosta 
Jiří Sucharda 
 místostarosta 

 

 

 
7) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 

20. 7. 2011 



Příloha obecně závazné vyhlášky, požární řád 
 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany  
podle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje 

 
 

Územní odbor Děčín HZS Ústeckého kraje – okres Děčín 
 
 

POŽÁRNÍ 
POPLACHOVÝ PLÁN 

 
Pro  město - obec:  Varnsdorf  
    Varnsdorf 

 
 

Stupeň Jednotka 
I. HZS Varnsdorf 

SDH Varnsdorf 
SDH Rumburk 

II. SDH Dolní Podluží 
SDH Horní Podluží 
SDH Krásná Lípa 
SDH Jiříkov 
SDH Chřibská 
HZS Šluknov 
HZS Česká Kamenice 

 
Pro  město - obec:  Varnsdorf  
    Studánka, Světliny 1. díl 

 
 

Stupeň Jednotka 
I. HZS Varnsdorf 

SDH Rumburk 
SDH Varnsdorf 

II. SDH Dolní Podluží 
SDH Horní Podluží 
SDH Krásná Lípa 
SDH Jiříkov 
SDH Chřibská 
HZS Šluknov 
HZS Česká Kamenice 

  


